
BẮT ĐẦU SỚM = TỐT HƠN
Chương Trình Thí Điểm Nền Tảng Việc Làm là nơi cung cấp và hỗ trợ việc làm  nhiều ở độ tuổi sớm hơn để giúp 
học sinh chuyển tiếp từ trung học khi rời trường  để có một công việc ở tuổi 21. Điều này có thể được thực hiện 
thông qua sự hợp tác giữa các khu học chánh, Bộ Phận Phục Hồi Hướng Nghiệp (DVR), Khuyết Tật Phát Triển 
Quản Trị (DDA), Văn Phòng Tổng Giám Đốc Hướng Dẫn Công Cộng (OSPI), Khuyết Tật Phát Triển Hạt, các nhà 
cung cấp việc làm và những người khác.

LỢI ÍCH CHÍNH
 � Theo bản báo cáo nền tảng về việc làm.  Các sinh viên đủ điều kiện sẽ kết nối với các chuyên viên hổ trợ 

kiếm việc làm theo hợp đồng của DDA, cùng với sự hỗ trợ của giáo viên của họ, để khám phá các kỹ năng, 
khả năng, sở thích và nhu cầu hỗ trợ ở độ tuổi sớm hơn, tăng cơ hội khi rời khỏi trường học sẽ công việc.

 � Chuyên Môn và Hỗ Trợ. Những người tham gia sẽ có quyền tham dự vào các chuyên môn và hỗ trợ việc 
làm, như công nghệ hỗ trợ hoặc hỗ trợ kỹ thuật, để giúp tạo ra kết quả công việc được cải thiện cho những 
người cần được hỗ trợ nhiều hơn.

 � Kế hoạch được dựa trên giá trị. Mọi người đều có cơ hội nhận sự giúp đỡ ở Cơ Sở tìm việc làm. Một sự 
nhấn mạnh trong công việc được phòng bị thêm và giờ làm việc được tăng thêm 10 giờ hoặc hơn mỗi tuần 
được trả cho những sinh viên cần mức hỗ trợ cao hơn.

 � Quan hệ đối tác làm tăng thêm kết quả. Cải thiện sự phối hợp giữa nhiều cơ sở để tối đa hóa các chuyên 
nghiệp của từng nơi và cung cấp tính liên tục trên các hệ thống dịch vụ khi học sinh chuẩn bị rời trường.

 Chuẩn Bị, Sẵn Sàng, NHẬN BIẾT ...
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Thông Báo Cho Các Gia Đình là Nguồn Lực Của Hội Đồng DDC thuộc Tiểu Bang Washington. Để biết thêm thông tin, hãy vào:  
informingfamilies.org

NỀN TẢNG CÔNG VIỆC

NỀN TẢNG CÔNG VIỆC 
Tuổi từ 19 - 20 

(một năm trước khi hoàn tất) 
Sinh viên sẽ hoàn thành và 
thông báo công việc căn bản 
với một nhà chuyên viên hổ 
trợ.

CÔNG VIỆC PHÁT TRIỂN &  
SỰ SẮP XẾP 

từ tuổi 20 - 21 (ở năm học cuối) 
Học sinh sẽ được giới thiệu tới DVR. 
DVR sẽ mở vào mùa thu để lên kế hoạch 
vào cuối năm. Công việc thích hợp sẽ 
bắt đầu vào tháng Sáu.

ỔN ĐỊNH
độ tuổi 21-22 
(vào tháng 6) 

Người điều phối viên sẽ 
làm việc dài hạn để kiếm 
một công việc ổn định cho 
người ở.

ĐỦ ĐIỀU KIỆN
Những người đủ điều kiện của chương trình DDA, tuổi từ 19-22, đã ghi danh vào trường trung học ở trong 
quận mà đang học việc. Để biết danh sách các quận mà đã ghi danh, hãy vào: informingfamilies.org/hs-jobs.

Giá Trị Dựa Trên Sự Thí Điểm
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